
Półroczna struktura aktywów 30 czerwca 2015r. 

 

 

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy 

półroczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca czerwca 2015 r. 

 

 

Data wyceny: 30/06/2015 
 

Kategoria lokaty Wartość 

Udział w 

wartości 

aktywów 

(%) 

5. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, 

mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych 

organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 

4 Ustawy; 

147 493 000,00 5,17 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. 50 000 000,00 1,75 

Deutsche Bank Polska S.A. 97 493 000,00 3,42 

6. Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 

Ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących 

działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem 

finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, z tym że nabywanie 

waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 

wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki 

inwestycyjnej funduszu; 

0,00 0,00 

7. Akcje spółek notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym 

rynku prawach poboru i prawach do akcji; 

2 450 677 098,65 85,85 

Alior Bank S.A.  36 523 860,36 1,28 

Amica Wronki S.A.  28 652 240,43 1,00 

Asseco Poland S.A.  40 796 409,42 1,43 

Bank Millennium S.A.  37 209 234,42 1,30 

Bank Polska Kasa Opieki S.A.  130 561 217,28 4,57 

Bank Zachodni WBK S.A.  103 723 656,96 3,63 

Budimex S.A.  29 072 542,95 1,02 

CCC S.A. 35 603 739,75 1,25 

Cyfrowy Polsat S.A.  42 124 779,90 1,48 

Grupa Kęty S.A.  56 336 479,68 1,97 

Handlowy Bank Handlowy S.A.  33 987 323,16 1,19 

ING Bank Śląski S.A.  69 027 818,40 2,42 

INTER CARS S.A.  43 662 800,06 1,53 

KGHM Polska Miedź S.A.  62 859 498,46 2,20 

KRUK S.A.  29 040 407,76 1,02 

LPP S.A.  62 766 200,10 2,20 

mBANK S.A.  65 216 292,76 2,28 

PGE S.A.  73 489 385,41 2,57 

PKO BP S.A.  190 045 996,20 6,66 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  207 997 494,75 7,29 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  72 997 674,96 2,56 

PZU S.A.  120 056 270,18 4,21 

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" S.A.  34 345 631,36 1,20 

TVN S.A.  37 942 816,80 1,33 

8. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 

54 194,64 0,00 



9. Akcje spółek notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita 

Polska oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tych 

rynkach prawach poboru i prawach do akcji; 

 

45 198 876,98 1,58 

10. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na 

terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy; 

 

0,00 0,00 

11. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte; 

 
8 099 272,88 0,28 

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu 

zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 

Ustawy, spełniające łącznie warunki zawarte w ustawie; 

 

0,00 0,00 

13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub 

specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte; 

 

0,00 0,00 

14. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu 

otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 

Ustawy, spełniające łącznie warunki zawarte w ustawie; 

 

0,00 0,00 

15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej; 

 

0,00 0,00 

16. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, 

emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których 

mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy; 

 

0,00 0,00 

17. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty 

publicznej , emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki; 
0,00 0,00 

18. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty 

publicznej , emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, 

o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy; 

0,00 0,00 

19. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o 

obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.5); 

 

0,00 0,00 

20. Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją 

odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości 

majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed 

innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być wymienione w ustawie 

podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 

Ustawy; 

0,00 0,00 

21. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości 

nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 

 

30 085 884,75 1,05 

Multimedia Polska S.A. - MMP0520 - 10/05/2020 30 085 884,75 1,05 

22. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty 

publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej 

wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 

 

26 048 842,50 0,91 

23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na 

terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy,  emitowane przez inne 

podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa 

w art. 141 ust. 4 Ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej 

wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 

 

0,00 0,00 



24. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty 

publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, emitowane 

przez mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, 

podmioty inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których 

mowa w art. 141ust. 4 Ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej 

pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 

 

0,00 0,00 

25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi 

do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22; 

 

89 282 135,15 3,13 

26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  inne niż papiery wartościowe, o których mowa w 

pkt 15 i 21; 

 

10 478 360,00 0,37 

27. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na 

terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy,  inne niż papiery 

wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23; 

 

0,00 0,00 

28. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi 

do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych 

niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt  23 i 24; 

0,00 0,00 

29. Listy zastawne 25 131 750,00 0,88 

30. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę 

na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, która podlega 

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów 

wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu 

zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów 

wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo 

w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów 

wartościowych; 

 

0,00 0,00 

31. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

0,00 0,00 

32. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach 

innych niż Rzeczpospolita Polska; 
0,00 0,00 

35. Środki pieniężne 2 321 569,15 0,08 

36. Należności 19 697 223,80 0,70 

 

 

 

 


